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Wyrażenie blokowe 0Boxed ExpressionT

notacja służąca dekomponowania logiki decyzyjnej na mniejsze składowe5
które mogą być powiązane graficznie z elementami DRG= Składa się z I
bloków[ nazwy oraz definicji wyrażenia= Nazwa odpowiada nazwie ele>
mentu DRG5 definicja formalnie jest zapisywana w języku FEEL5 a jej po>
stać jest zależna od rodzaju wyrażenia5 tj=[ wyrażenia tekstowego5 tabeli
decyzyjnej5 wywołania=

Wyrażenie tekstowe 0Literal ExpressionT
tekst5 reprezentujący logikę decyzyjną przez opisanie sposobu wyznacze>
nia danych wyjściowych na podstawie danych wejściowych= Np= w języku
FEEL=
Nazwa
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Kompletność
Polityka
trafień
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1Decision2 > akt wyznaczania
wyniku 1danych wyjściowych2
na podstawie danych wejścio>
wych5 zgodnie z logiką
decyzyjną=

1Business Knowledge Model2 >
logika decyzyjna będąca fun>
kcją5 przeznaczoną do wielo>
krotnego wykorzystania przez
decyzje lub inne modele wie>
dzy biznesowej=

Dane
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(Input Data2 > informacje5 bę>
dące podstawą do wyzna>
czenia decyzji=

Źródło wiedzy

1Knowledge Source2 > osoba5
organ legislacyjny5 ciało
nadzorujące lub dokument5
dostarczające informacje
istotne dla opisu decyzji lub
modelu wiedzy biznesowej=

Wymaganie informacji
1Information Requirement2 >
zależność decyzji od danych
wejściowych albo wyniku
innej decyzji=
Wymaganie wiedzy
1Knowledge Requirement2 >
zależność decyzji lub modelu
wiedzy biznesowej od wyniku
wywoływanego modelu
wiedzy biznesowej=
Wymaganie kompetencji
1Authority Requirement2 >
zależność elementu DRG
od źródła wiedzy=
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Tabela statusu klienta
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wyjściowa

Reguła nr V[ Jeżeli Liczba zamówień*VW to Status klienta+TZwykłyT
Reguła nr I[ Jeżeli Liczba zamówieńx+VW i Śr= wartość zamówienia*+WZZZ
to Status klienta+TStałyT
Reguła nr P[ Jeżeli Liczba zamówieńx+VW i Śr= wartość zamówieniaxWZZZ
to Status klienta+TVIPT

Polityka pojedynczego trafienia
Unique > decyzję wyznacza jedna reguła=
Any > decyzję wyznaczają reguły5 mające
tą samą konkluzję=
Priority > decyzję wyznacza reguła o naj>
wyższym priorytecie3=
First > decyzję wyznacza pierwsza reguła5
tj= o najniższym numerze=

Polityka wielu trafień
Collect > nieuporządkowana
wielowartościowa decyzja5 dla
której możliwe jest określenie
funkcji agregującej[ sumy
1C<25 minimum 1C*25
maximum 1Cx2 oraz liczby
elementów 1CL2=

Wyznaczenie zrealizowanych zamówień
Klient=zamówienia[status+TZrealizowaneT]

Tabela decyzyjna 0Decision TableT

tabelaryczna reprezentacja logiki decyzyjnej5 składająca
się z wyrażeń wejściowych i wyjściowych5 pogrupowanych
w reguły decyzyjne5 wyznaczające wynik na podstawie
danych wejściowych=
Nazwa 1Name2 odpowiada nazwie elementu DRG=
Orientacja 1Orientation2 określa sposób umieszczenia re>
guł decyzyjnych w tabeli= W orientacji poziomej reguły
znajdują się w wierszach5 w pionowej > w kolumnach5
w krzyżowej > w środku5 będąc wynikiem wyrażeń wej>
ściowych w kolumnie i wierszu=
Kompletność 1Completness2 określa5 czy tabela wyzna>
cza wynik dla każdego przypadku] domyślna wartość5
opcjonalnie oznaczana literą C= Niekompletność jest
oznaczana literą I=
Lista wartości 1List of values2 określa możliwe wartości
wyrażenia wejściowego lub wyjściowego] jest opcjonalna=
Polityka trafień 1Hit Policy2 określa sposób wyznaczania
wyniku tabeli w oparciu o spełnione reguły decyzyjne]
oznaczana pierwszą literą jej nazwy=

Output Rule > wielowartościowa decyzja5 malejąco upo>
rządkowana względem priorytetu3=
Rule Order > wielowartościowa decyzja5 rosnąco uporząd>
kowana względem numeru reguły=
3 Priorytet określany na podstawie pozycji na liście warto>
ści wyjściowych= Najwyższy priorytet ma pierwszy element
listy5 najniższy > ostatni=

Wywołanie mechanizm umożliwiający wyznaczenie jednego wyrażenia się z nazwy wywoływanego wyrażenia oraz wierszy5 defi>
0InvocationT 1wywołującego2 na podstawie drugiego 1wywoływanego2 niujących parametry za pomocą wyrażeń tekstowych= Wy>
Nazwa
wywołania
Wywoływane
wyrażenie

przez powiązanie parametrów wywoływanego wyrażenia z
wejściowymi wartościami wywołującego wyrażenia= Składa

wołania mogą się wzajemnie zagnieżdżać i zawierać do>
datkowe pole5 wyznaczające wynik wyrażenia=

Status klienta

Wyznaczenie śr= wartości zamówienia

Tabela statusu klienta
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